pieczęć zamawiającego

znak sprawy: UD-V-WSZ-RP.271.10.2021.BWR
(2.BWR)

Zapytanie ofertowe
w sprawie realizacji zadania pn.: Prawne aspekty z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie
skierowane do specjalistów oraz mieszkańców Dzielnicy Ochota – działania realizowane przez
prawnika w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postępowanie
prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota
Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a,
Tel. 22 578 34 58 fax 22 668 84 84
Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481
zaprasza do złożenia ofert, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja programu profilaktycznego pn.: „Prawne aspekty
z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota –
działania realizowane przez prawnika w ramach lokalnego systemu wsparcia” w terminie od
14.02.2022r. do 02.12.2022roku.
2. Zakres usług:
1) Prowadzenie działań, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Ochoty w formie
bezpośredniej:
a) Konsultacje indywidualne dla mieszkańców dzielnicy Ochota z zakresu uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 raz w tygodniu 2 h zegarowe, z
uwzględnieniem przerw świątecznych oraz okresu wakacyjnego, zgodnie z
harmonogramem ustalonym z Zamawiającym), maksymalnie 70 h zegarowych.
Konsultacje indywidualne udzielane będą w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia, przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie;
b) Spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez prawnika dla mieszkańców
dzielnicy Ochota, połączone z konsultacjami z zakresu profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 raz na kwartał , tj. 4 x 2 h - łącznie 8 h
dydaktycznych spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz 2 h zegarowe konsultacji po
każdym spotkaniu informacyjno-edukacyjnym -1 raz na kwartał, tj. 4 x 2 h – łącznie 8 h
2) W ramach rekrutacji Oferent przygotuje projekt plakatu o Programie, w celu
zamieszczenia na stronie Urzędu Dzielnicy Ochota oraz portalach społecznościowych
oraz zamieści w portalach społecznościowych informację nt. Programu. Projekt musi
zostać skonsultowany z z Zamawiającym. Oferent jest zobowiązany umieścić na
wszystkich plakatach oraz innych materiałach informacyjnych logotyp urzędu Dzielnicy

Ochota m.st. Warszawy oraz informację o finansowaniu przez Urząd Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy.
3) Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych (m.in. ulotki, plakaty, strona
internetowa, FB).
4) Prowadzenie statystyki nt. przeprowadzonych spotkań/ konsultacji.
5) Sporządzanie sprawozdań do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dotyczących
realizowanego zadania.
3. Termin realizacji programu: od 14.02.2022r. do 02.12.2022 roku.
4. Opis wymagań:
1) Ukończone studia wyższe w zakresie prawa;
2) Udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie wykonywania zadań w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym przeprowadzenie szkoleń;
3) Minimum 30 h szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie oraz w kryzysie emocjonalnym.
5. Miejsce realizacji programu: Zamawiający zapewnia lokal, w którym możliwe będzie
realizowanie zadania.
6. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto za realizację zamówienia, wskazaną
w formularzu oferty stanowiącym Załączniki Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty z proponowaną najniższą ceną, w stosunku do pozostałych
zakwalifikowanych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Weryfikacji złożonych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, który
jest realizatorem lokalnego harmonogramu do corocznie uchwalanego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
O wynikach oceny ofert Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną na adres wskazany
w formularzu ofertowym.
7. Oferta powinna zawierać:
1) Formularze oferty
(w tym formularz skrócony) zgodnie z Załącznikiem nr 1
i Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia;
2) Życiorys (CV) i list motywacyjny zawierające własnoręcznie podpisane oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
tej oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
dalej: RODO);
3) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wymaganym zakresie, w tym
świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia;

4) Kopie dyplomów, certyfikatów oraz kopie innych dodatkowych
poświadczających kwalifikacje oraz odbyte szkolenia i kursy;
5) Formularz oferty oraz załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę;

dokumentów

8. Warunki płatności: Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Zamawiającego, że usługa została wykonana
zgodnie z umową.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę przygotowaną wg załączonych formularzy, z dopiskiem „Prawne aspekty z obszaru
uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota, realizowane
w ramach lokalnego systemu wsparcia”, można składać do 10.01.2022 roku do godz. 10.00,
w następujący sposób:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: bwrzesien@um.warszawa.pl
- za pomocą operatora pocztowego
- osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota,
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa.
Weryfikacji złożonych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, który
jest realizatorem lokalnego harmonogramu do corocznie uchwalanego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyników postępowania.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Beata Wrzesień, e-mail: bwrzesien@um. warszawa.pl, tel.: 22/4439876
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z najniższą ceną.
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz są niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 31.12.2021r.
Podpis Naczelnika wydziału

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Skrócony formularze oferty.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.

